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LIBEREC Policista podle rozsudku
sebral v bytě penzistky 172 tisíc ko-
run a schoval je na služebně v Liber-
ci – Vratislavicích. Soudmu za to vy-
měřil úhrnný trest.
Liberecký soud potrestal v pondě-

lí policistu Petra Appelta za přečiny
krádeže a zneužití pravomoci veřej-
ného činitele patnáctiměsíční pod-
mínkou s dvouletou zkušební do-
bou. Musí také zaplatit 50 tisíc ko-
run a čtyři roky nesmí působit v oz-
brojených složkách.
Rozsudek ale ještě není pravomoc-

ný, policista se na místě odvolal.
Tvrdí totiž, že v bytě nekradl a obža-
loba je účelově postavená na do-
mněnkách. „Nic jsem nespáchal,
mé svědomí je čisté. Stojí před vámi
nesprávný člověk,“ hájil se obžalo-
vaný v závěrečné řeči loni v červnu.
Tehdy jej ještě soud pro nedostatek
důkazů obžaloby zprostil. Jenže
krajský soud nařídil nové dokazová-
ní. A podle pondělního verdiktu
okresního soudu policista v bytě
77leté ženy před čtyřmi roky kradl.
„Od počátku bylo jasné, že jeden

policista z dvoučlenné hlídky je pa-
chatelem. Jejich výpovědi byly ve
vzájemnémprotikladu. Bývalý kole-
ga obžalovaného ale vypovídal pře-
svědčivě. Také znalecký posudek
jej označil za věrohodného, na roz-
díl od obžalovaného,“ uvedl státní
zástupce Martin Tvrdík.
Soud mimo jiné vycházel z toho,

že žena bezprostředně po krádeži
volala na služebnu a tísňovou linku
158 a jako zloděje označila policistu
Appelta. To i přesto, že kvůli údaj-

né krádeži přijel do bytu na sídlišti
Kunratická s kolegou.
„Poškozená jednoznačně označi-

la policistu Appelta. Těch telefoná-
tů bylo několik a jmenovala ho i ko-
legům. Nic jí nebránilo, aby uvedla
jméno druhého kolegy,“ uvedla
soudkyně Marta Pražáková.
Obžalovaný policista přijel do

bytu ve Sněhurčině ulici s kolegou
26. května 2014 prověřit hlášení se-
niorky o krádeži peněz. Oba policis-
té prohledávali oblečení paní. V
bytě se pohybovali nezávisle na
sobě a neviděli na sebe.
Hlídka nakonec zjistila, že se jedná

o případ nahlášený už dříve, a zase
odjela. Penzistka měla problémy s
pamětí a pověst problémového člo-
věka. Jenže pár minut po odjezdu
hlídky znovu nahlásila krádež peněz
a jako zloděje opakovaně označila
obžalovaného Appelta.
Na policejní služebně se následně

našlo 172 tisíc korun. Balíček banko-
vek stočených v policejní ponožce
našel policista, který nastupoval do
noční služby. Do případu se vložil od-
bor vnitřní kontroly a pak i Generál-
ní inspekce bezpečnostních sborů.
Okradená žena mezitím zemřela

a nemohla tak u soudu vypovídat.
Inspekce jí ale ještě před začátkem
hlavního líčení ukradené peníze
vrátila. Obžalovaný policista je od
listopadu 2014 zproštěn výkonu
služby. „Čekáme na pravomocný
rozsudek. Na základě něj se rozhod-
neme, jaký bude další postup,“ sdě-
lila mluvčí liberecké policie Vladi-
míra Šrýtrová. — Adam Pluhař
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Archeologové odkryli vzácný trám

Soud potrestal policistu,
který měl okrást stařenku

Liberecký zámek je jed-
ním z bodů hnutí, za
něž kandiduje Tibor
Batthyány. Ten chce
historickou budovu
koupit. Nedávno při-
tom tento krok odsou-
dil.

LIBEREC Ještě před čtrnácti dny po-
važoval primátor Tibor Batthyá-
ny(exANO) nápad svého ekonomic-
kého náměstka Jana Korytáře (Změ-
na) koupit liberecký zámek za přinej-
menším bláznivý a populistický. Teď
ale obrátil. Zámek se stal jedním z
bodů volebního programu Hnutí
PRO 2016 a Svobodní do komunál-
ních voleb, kde je Batthyány lídrem.
Na konci května přitom koupi zám-
ku městem na sociálních sítích odsu-
zoval.
„Rozhodně nepovažuji nákup zám-

ku za prioritu města. Tady socialisti
by ho rádi vykoupili za téměř sto
mega, dalších dvě stě do toho nacpa-
li a pak by město platilo dvě mega
ročně na provozu. Ale z veřejného se

to utrácí. Jako byměsto nemělo dost
věcí, o které se nemůže řádně posta-
rat, protože rozpočet není nafukova-
cí,“ psal primátor.
Teď už Batthyánymu koupě zámku

zřejmě tak nevýhodná nepřijde.
Podle hnutí PRO 2016 by se tammoh-
li přesunout úředníci sídlící dnes v
budově Uranu, včetně městské poli-
cie. Důvod je prý nasnadě. Uran se
rozpadá. Už teď je obestaven leše-
ním, které má zabránit pádu roz-
viklaných oken a výplňových desek
na kolemjdoucí. Podle stavebně tech-
nického průzkumu by kompletní re-
konstrukce Uranu přišla minimálně
na 150 milionů korun.
„Taková investice do „paneláku“

nám nepřijde příliš rozumná. Zvažu-
jeme proto možnost přestěhovat od-
bory magistrátu z Uranu do zámku.
Ten by tak získal statut další historic-
ké budovy magistrátu. Celá agenda
města by byla situována do centra Li-
berce, v krátké vzdálenosti od sebe
a v dostupnosti MHD,“ uvedl Batthy-
ány.
Uran by se v tom případě podle něj

vrátil státu, který ho v roce 2005 na
město bezúplatně převedl. Jestli je
vrácení vůbec možné, přitom není
jisté. Ministerstvo financí navíc Liber-
ci vyměřilo pokutu 20milionů za to,
že se Uran objevil v zástavě u České
spořitelny, což je v rozporu s pod-
mínkami, za kterých Liberec budovu

získal. Zástavouměsto ručí za vydání
dluhopisů. Pokud jde o samotný
zámek, je už několik měsíců v nabíd-
ce realitní firmy VIP Castle za 105mi-
lionů korun. Na úpravu budovy pro
kancelářské využití by podle Batthyá-
nyhomělo stačit 50 milionů.
Podle Korytáře, jehož hnutí má

koupi zámku rovněž ve volebním
programu, je výměna Uranu za
zámek nešťastnou cestou. „Oceňuji,
že Změna udává tempo předvolební
kampaně, a že ostatní se zoufale sna-
ží chytit našich témat. Ale dát do
zámku úředníky je nesmysl. To není
budova dimenzovaná na veřejnou
správu. Její potenciál je úplně jinde,“
řekl Korytář.
Zpochybňuje i argument, že pře-

stavba Uranu by vyšla příliš draho.
„Těch 150 milionů je první odhad. Je
třeba hledat efektivnější řešení, mož-
nosti dotací a dalších věcí, které by
rekonstrukci Uranu zlevnily,“ dodal
Korytář.
Podle různých anket je roky nevyu-

žitý zámek pro Liberečany velkým té-
matem. Jestli ale nakonec skončí ve
vlastnictví města, je otázkou. Realit-
ní kancelář už eviduje soukromého
zájemce, jehož identitu tají. Složil už
prý ale nevratnou zálohu. „Na jednu
stranu to komplikuje náš záměr, na
druhou to dává naději, že zámek na-
jde využití i bez přičiněníměsta,“ do-
dal Batthyány.
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ČESKÁ LÍPA V běžném režimu
opět funguje kulturní dům Crystal v
České Lípě. Poté, co se tu po vydat-
ných nedělních deštích propadly
sádrokartonové stropní podhledy a
hasiči preventivně evakuovali 34
návštěvníků kina, je budova opět
otevřena.
„Škoda není tak hrozná, jak to

mohlo vypadat. Zničené jsou jen ně-
které podhledové desky v přízemí a
na toaletách, právě je vyměňujeme.
Vyčíslili jsme ji přibližně na tisíc ko-
run,“ informoval Petr Novák, ředi-
tel Kultury Česká Lípa. „Děkujeme
hasičskému sboru za rychlou a pro-
fesionální pomoc. Kino i celý kultur-
ní dům fungují v normálním reži-
mu, včetně toalet a nehrozí žádné
nebezpečí. Zásah byl spíše preven-
tivní, nikdo nebyl ohrožen,“ ujistil
Novák. Do Crystalu zateklo po ne-
dělních přívalových deštích. Střešní
odtok nebyl schopen pojmout tolik
vody a ta se vyvalila vzduchotechni-
kou do spodních pater. (tom)
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JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Nej-
starší dřevěnou stavbu spadající
s velkou pravděpodobností do
doby založení Jablonného v Pod-
ještědí, objevili archeologové,
kteří ve městě pracují na zá-
chranném výzkumu.
Zachovalý trám, který sloužil
jako základ stavby, pochází
podle prvotní datace pravděpo-
dobně ze 13. století. Je v něm i zá-
dlab pro svislý sloup. Část stavby
podle uhlíků patrně vyhořela.
Archeologové stáří stavby zatím
odhadují podle toho, že u trámu
ve stejné vrstvě nalezli keramic-
ké střepy typické pro toto obdo-
bí. „Především jsme našli třme-
nové ucho. Bývalo na horní části
konvice, klenulo se přes nalévací
otvor. Tento typ se už později ne-
vyskytoval,“ vysvětlil archeolog
Severočeskéhomuzea v Liberci
Petr Brestovanský.
Stavební historik Ivan Peřina od-

vrtal ze dřeva vzorky, jež pošle
na dendrochronologickou analý-
zu. Ta dokáže s velkou přesností
zjistit, kdy se strom pokácel.
„Lze pak odvodit, kdy bylo dře-
vo použito na stavbu,“ řekl Ivan
Peřina.
Pokud analýza potvrdí 13. stole-
tí, jednalo by se o významný ná-
lez. „Dostali bychom se k prvopo-
čátkuměsta,“ zmínil Brestovan-
ský. Trám dřevěné stavby z toho-
to období našli archeologové už
jen v Hrádku nad Nisou před
osmi lety.
Na trám v Jablonném narazili vý-
zkumníci pod silnicí před Bazili-
kou svatého Vavřince a svaté Zdi-
slavy. Zatím je obnažený jen
malý kus. Badatelé očekávají, že
další část stavby leží pod silnicí.
Jestli se jejich předpoklad potvr-
dí, zjistí za několik měsíců. Bag-
ry a lopaty budou odkrývat ce-
lou šíři silnice a postupně se do-

stanou až na náměstí. Kromě
toho, že by se mohl objevit celý
půdorys středověkého domu,
doufají archeologové i v jiné nále-
zy.
Jablonné patří k archeologicky
nejcennějším územím. Nikdy ne-
prošlo rozsáhlým výzkumem.
Za zmínku stojí i to, že probíhají-
cí práce už odkryly i základy se-
verní brány. Badatelé o ní věděli
z jediné dochované kresby. „Fir-
ma nám naštěstí vyšla vstříc,
hradby neprokopala, ale potrubí
plynovodu ohnula tak, aby nález
neponičila,“ uvedl Brestovan-
ský.
Oměstě se mluví už v roce 1249
v darovací listině ve prospěch
Havla z Lemberka, manžela Zdi-
slavy (později svatořečené). Ve
středověku šlo o významné ob-
chodní centrum. Celé město
bylo uzavřeno v hradbách. (ad)
Foto: AdamPluhař, MAFRA

Zřícený strop u toalet v kině Crystal.
Foto:Městský úřad Česká Lípa

Crystal po
velké vodě
opět funguje
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SAN Plus s.r.o., Sluneční 3115, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 487 829 815 - 817,www.sanplus.cz

SAN Plus s.r.o., Palackého 94, 466 04 Jabl. n.N.
Tel.: 483 346 220 - 221,www.sanplus.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Máme lepší řešení jak se zchladit. Nechte si
zkontrolovat svou klimatizaci našimi odborníky
a užívejte si chladný a čistý vzduch během celého léta.
Nabízíme kompletní servis klimatizace, včetně
důkladné dezinfekce.

Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!

ŠKODA Infolinka 800 600 000
nebowww.skoda-auto.cz

Důkladná kontrola klimatizace
včetně dezinfekce za 699 Kč.

Primátor otočil.
Najednou chce
koupit zámek

Prysk

Trasa vede na skálu

Klub českých turistů vyznačil v oko-
lí Prysku novou trasu, která propojí
zajímavá místa. Začíná na vlakovém
nádraží v Horní Kamenici a přes
Prysk vede na Panskou skálu. Kro-
mě toho zavede zelená značka turis-
ty i na Fuchsovu a Meixnerovu stez-
ku či na Šenovský vrch. Podle sta-
rosty obce Jana Svitáka vznikla nová
páteřní trasa, která bude lákadlem
pro turisty. (paj)

Liberecký kraj

Z odpadu vyrobí
znak republiky
Republice k narozeninám je pro-
jekt Libereckého kraje, který má
propojit jubileum státu se správ-
ným nakládáním s odpady. Žáci
školy nebo vybrané třídy vytvoří
státní znak z odpadových recyklo-
vatelných materiálů. Mohou zvolit
libovolnou verzi státního znaku od
založení samostatné Českosloven-
ské republiky v roce 1918. (ad)

Jablonec nadNisou

Senioři ukončili
druhý semestr
Zakončení druhého semestru čtvrté-
ho cyklu akademie seniorů hostila
obřadní síň jablonecké radnice. Seni-
oři se vzdělávají v oblasti zdraví a
zdravého životního stylu, informač-
ních technologií, práva, bezpečnosti
i psychologie, druhý semestr svých
studií zakončilo osmatřicet žen a
dva muži. Do pomyslných školních
lavic se vrátí znovu v září. (jan)


